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Sammanfattning  
 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares syn på blyghet hos barn samt att ta reda på 

hur man som förskollärare kan stödja blyga barn på förskolan. Detta eftersom vi under 

utbildningens gång saknat att få ta del inom området. Ett ytterligare syfte är att utforska vad 

teorin och forskning belyser gällande blyghet och blyghet hos barn.  

Studien visar på att blyga barn kan ha svårigheter och vara i behov av stöd, precis som barn 

med t.ex. ADHD. Blyghet hos barn kan bland annat påverka de kommunikativa färdigheterna 

negativt samt ge svårigheter med att inleda sociala kontakter med jämnåriga. Blyghet är något 

som kan reduceras bort, men även något som kan förvärras om åtgärder inte vidtas. I tonåren 

och vuxenlivet kan blyghet resultera i t. ex skolvägran, depression och social fobi. Studiens 

resultat visar på att trygghet, uppmuntran, utmaningar samt förberedelser har god inverkan på 

blyga barn.  

Den empiriska delen av studien bygger på intervjuer med åtta förskollärare. Intervjuerna 

sammanfattas i ett resultat där de jämförs med vad tidigare forskning samt vad läroplanen 

säger angående hur pedagoger och den pedagogiska verksamheten bör agera gällande blyga 

barn. 

En slutsats i undersökningen är att förskolorna i studien brister i sitt praktiska arbete med 

blyga barn, då den medvetenhet och det syfte som förskollärarna behöver använda sig av i sitt 

praktiska arbete för att möjliggöra långsiktig planering för barnet, inte existerar i den 

utsträckning den borde. Vi menar att arbetet kring blyga barn bör tas på ett större allvar från 

pedagoger och den pedagogiska verksamhetens sida. 

 

 

 

 

Nyckelord: blyghet, blyga barn, självkänsla, socialt samspel 
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1. Inledning  

 
Alla har förmodligen någon gång känt av att vara blyg. Men hur många är det som egentligen 

förstår hur det är att lida av blyghet? Hur många förstår att blyghet faktiskt kan vara ett 

allvarligt problem och ge svåra konsekvenser för en människa?  

För blyga barn kan det vara särskilt jobbigt att börja förskolan då de kan ha svårt för att känna 

trygghet och kan ständigt känna oro och rädsla. Att komma in i den sociala och positiva 

samvaron som förskolor ska prägla kan vara svårt för blyga barn.  

Ett barn ska inte känna rädsla och oro i livet, speciellt inte på förskolan. Det är viktigt för barn 

att känna sig trygga, att kunna leka med sina kamrater, att få utvecklas men viktigast av allt, 

att få må bra. Därför är det viktigt som förskollärare att vara uppmärksam och att förstå att 

varje barn är olika och har olika behov av stöd. Det är även viktigt att synliggöra barnens 

starka sidor, så att de stärks som individer då blyghet faktiskt kan påverka välmående och 

självkänslan. Coplan och Arbeau (2008) beskriver att lärare spelar en viktig roll i barns liv, 

särskilt i den tidiga barndomen och att lärare kan hjälpa barn att bli mindre hämmade. 

Utifrån att vi under utbildningens gång samt under våra praktik- tillfällen funnit brister i hur 

den pedagogiska verksamheten agerar kring blyga barn har intresset kring blyga barn vuxit 

fram hos oss.  
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1.1 Syfte 
  
Syftet är att genom intervjuer synliggöra pedagogens medvetenhet kring det praktiska arbetet 

med blyga barn på förskolan samt genomföra en litteraturstudie angående blyghet och blyghet 

hos barn. 

 

 

1.2 Frågeställningar 
 
– Hur påverkar blyghet det sociala samspelet och språket hos barn? 

– Vilken betydelse kan pedagogerna och förskolan ha för det blyga barnet? 
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2. Litteraturgenomgång 

 

I detta avsnitt kommer vi presentera vad förskolans läroplan fastslår, vad tidigare forskning 

säger angående blyghet, hur blyghet påverkar barnet samt vad förskolläraren har för ansvar 

för det blyga barnet på förskolan. Materialet till litteraturgenomgången har vi bland annat sökt 

via Högskolan i Gävles databaser. Vi har använt oss av databasen ERIC (CSA) där vi har sökt 

på nyckelorden shy children, shyness, help och preschool. Vi har även använt oss av annan 

relevant litteratur. 

 
2.1 Styrdokument 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, Utbildningsdepartementet, 2010) tas många punkter upp 

som är vägledande för hur förskollärare bör förhålla sig i sitt arbete med barn. Här nedan 

beskrivs förhållningssätt som förskollärare bör ha i åtanke. 

 

 

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. (Lpfö 98, utbildningsdepartementet 2010, s. 5). 

 

 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den 

(Lpfö 98, utbildningsdepartementet 2010, s. 9) 
 

 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i 

grupp (Lpfö 98, utbildningsdepartementet 2010, s. 9). 

 

 

Arbetslaget skall ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av 

olika slag (Lpfö 98, utbildningsdepartementet 2010, s. 10). 

 

På förskolan ska barnet få möjlighet att utforska sin omgivning, verksamheten ska även bidra 

till att barnet i en trygg miljö stimuleras och genom egen aktivitet utvecklas. Alla barn på 

förskolan ska ha möjligheten att skapa en positiv uppfattning av sig själva samt få möjlighet 

att övervinna svårigheter och inneha känslan av att vara en tillgång för andra 

människor. Barnet ska i förskolans sociala och kulturella miljö stimuleras till att utveckla den 

sociala och kommunikativa kompetens samt ge barnet uppmuntran att ta initiativ för att 

utveckla sin enskilda kompetens att fördjupa sig i ämnen samt finna lösningar. Förskolan ska i 

sin verksamhet ta hänsyn till och anpassas efter barns olika förutsättningar och behov, samt 

vara en miljö där barn i sin utveckling och i sitt lärande kan känna sig trygga (Lpfö 98, 

utbildningsdepartementet 2010). 
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2.2 Blyghet  

 
Ordet blyghet betyder förlägen, generad, och skygg. Psykologiskt visar sig blyghet ofta i och 

med en låg självkänsla och låg självtillit. I vissa situationer kan de flesta utav oss vara blyga, 

men det är viktigt att skilja på osäkerhet och blyghet. En upplevelse som har att göra med en 

yttre situation kallas för osäkerhet, medan den inre osäkerheten handlar om blyghet, eller även 

kallad social hämning (Hwang & Nilsson 2003).  

 

Zimbardo (1982) beskriver blyghet som en psykisk karaktär, som gör människor extremt 

fixerade och upptagna av hur omvärlden uppfattar dem. Blyghet skapar en överkänslighet där 

man tolkar allt som avståndstaganden mot den egna personen. Blyga människor tenderar att 

undvika situationer där det egna handlandet kan kritiseras eller ifrågasättas. Att vara blyg 

innebär att hålla en låg profil och hålla igen för att inte väcka uppmärksamhet. Vidare menar 

Zimbardo att blyghet ofta går hand i hand med låg självkänsla, medan vissa människor endast 

upplever blyghet i speciella situationer, kan andra vara allmänt försynta. I extrema fall finns 

dock människor som är konstant ängslig, att de väljer att inte beblanda sig med andra 

människor. Många blyga personer är alltför medvetna om att de saknar förmåga att umgås 

med andra. De saknar den sociala kod som leder till den verbala förmågan vilken är 

nödvändig för att känna trygghet tillsammans med andra (Zimbardo).  

 

 

2.2.1 Hur blyghet kan påverka människan  

 
Redan i den tidiga barndomen är blyga barn benägna att få socioemotionella problem. Till 

exempel visar blyga förskolebarn, jämfört med sina mer sällskapliga kamrater, brister i social 

kompetens, har lägre självkänsla och har mer internaliserade problem. Blyga barn har även 

större sannolikhet än andra barn att uppleva problem som är relaterade till skolan, såsom tidigt 

missanpassning, social isolering, ensamhet, akademiska svårigheter och skolvägran Coplan, 

Schneider, Matheson, Graham (2010). Vidare menar författarna att blyghet i tonåren och 

vuxenlivet kan resultera i känslor av ensamhet, depression, lägre självkänsla, ett mindre aktivt 

socialt liv och förseningar i vuxenlivet, såsom arbetsrelaterade prestationer, äktenskap och 

föräldraskap. 

I den tidigare barndomen kan blyga barn dessutom utveckla social fobi. Studier har visat 

sambandet mellan blyghet/hämning i den tidiga barndomen och utvecklingen av 

ångestsyndrom (t.ex. social ångest) senare i barndomen, tonåren och vuxenlivet Coplan et al. 

(2010). Larsson och Wisung belyser även detta och skriver att det är vanligare att kalla barn 

blyga än socialfobiska, även om stark blygsel i barndomen kan utvecklas till en fobi i tonår 

och vuxenliv. Symptomen på blygsel kan dock vara desamma som vid fobi; ett undvikande av 

och en rädsla inför sociala situationer. 
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2.3 Blyga barn   
 

2.3.1 Det sociala samspelet  
 

Det är inte ovanligt för många barn att känna sig lite blyg vid möte av okända människor eller 

vid nya situationer. Dock anses 15 procent av små barn vara extremt blyga, som ständigt 

upplever rädsla och oro i närvaro av kamrater och som ofta drar sig ur möjligheten till 

inbördes interaktion. Blyghet i tidig barndom kännetecknas enligt författarna av försiktiga och 

förtegna beteenden under interaktion i nya miljöer med obekanta vuxna och kamrater. Ett 

exempel är situationer med okända ansikten, då blyga barn undviker ögonkontakt, slutar prata 

eller leka, vänder sig bort, försöker fysiskt dra sig ur den sociala situationen eller söker fysisk 

närhet till en förälder. Blyga barn upplever dessutom ångest i sociala sammanhang till den 

grad att den hindrar deras förmåga att interagera framgångsrikt med andra barn och vuxna 

(Coplan et al.). 

Vidare ger författarna exempel på hur blyga barns beteende kan visa sig på förskolan. 

Exempelvis tittar de på när andra barn leker utan att gå med i leken, de ”stirra ut i rymden”, 

tenderar att dra sig ur det sociala samspelet med kamrater, de är mindre benägna att skaffa sig 

kamrater och spenderar mer tid med lärare.  

 

2.3.2 Betydelsen av kamrater  
 
Enligt läroplanen för förskolan ska förskolans verksamhet verka för en miljö som uppmuntrar 

till aktivitet och lek, ((Lpfö 98, utbildningsdepartementet, 2010) 

Förskolan är en plats för barns sociala samspel, samtidigt som det är en miljö som ska främja 

barnens utveckling, identitetsskapande och kunskapssökande. Kamratskap och vänner är av 

stor vikt då denna process upptar en stor del av barnets tid, både i tanken och i det verkliga 

livet.  Förskolans verksamhet ska ligga som grund för ett livslångt lärande där komponenter 

som omsorg, fostran, omvårdnad samt lärande tillsammans utgör den grundläggande 

pedagogiska verksamheten (Jonsdottir 2007). 

Jonsdottir hänvisar till Vygotskij som menar att sociala relationer förenade med språklig 

kommunikation samt handling tillsammans är de viktigaste faktorerna och utgör motivationen 

i barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling. I och med kommunikation mellan 

människor och tankeprocesser skapas ett lärande och tillsammans med kamrater i 

konversation och i lek utvecklar barnet sitt kognitiva sätt att tänka. Jonsdottir hänvisar vidare 

till Piaget som menar att det sker, genom organisering av interna tankar eller idéer en kognitiv 

utveckling. Piaget menar vidare att det är då konflikter angående sina egna och andras idéer 

och föreställningar ett samspel mellan barn uppstår. Detta leder till att balansen i 

tankestrukturen hos individen förändras vilket leder till skapande i form av tankar och idéer 

som återigen ger jämvikt hos individen. Därmed krävs det i relationen mellan jämnåriga 

kamrater ett givande och tagande då det kommer till tankeprocesser och idéer. 

Enligt Jonsdottir påvisar forskning vikten av barns relationer till kamrater då denna relation är 

gynnsam för barns olika utvecklingsprocesser. Självkänslan samt självbilden hos barn 

utvecklas då barn socialiseras med jämnåriga kamrater, detta då denna samvaro bidrar till en 

känsla av trygghet och stöd i att tillhöra den sociala gruppen samt inneha känslan av tillit. 
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Enligt Jonsdottir handlar den sociala världen för barn till största del om glädjen i att känna sig 

som en i gemenskapen, en viktig medlem i barngruppen. Detta menar författaren kan ses som 

en motiverande faktor för den sociala förståelsen hos barn. Barns etablering med kamrater är 

väsentlig då de ska få inta känslan av att ingå i en kamratgrupp som effektiva medlemmar. 

Detta då det är i barnens nära relationer som deras utveckling kring social förståelse sker och 

inte genom sociala situationer där rädsla, skuld och press har övertaget. 

I en amerikansk studie av barns relationer visar resultat att barnet kategoriseras in i antingen 

den accepterade eller avvisande gruppen av sina vänner. Resultatet visar även att 10 till 15 

procent av barn i en förskoleklass inte väljs som någons vän eller avvisas av de andra barnen. 

De barn som kategoriserats in i den avvisande gruppen delas i sin tur upp som antingen 

utstötta barn eller ignorerade barn där de utstötta blivit avvisade av andra barn och de 

ignorerade barnen inte nämns av någon i gruppen. Studier visar även att ignorerade barn, dvs. 

barn som inte väljs som någons vän, uppfattas som blyga och ointresserade av andra barn 

medan avvisande barn uppfattas som bråkiga, lättretade och har svårt att hitta sitt samspel 

med andra barn (Jonsdottir). 

Vidare beskriver Jonsdottir att barn som delats in i den avvisande barnaskaran mår i 

jämförelse sämre fysiskt än accepterade barn, vilket resulterar i att de avvisade barnen oftare 

är sjuka och mer instabila på det känslomässiga planet.  Studieresultat visar även på att 

avvisade barn tenderar att prestera sämre i skolan än barn med bra kamratrelationer samt att 

barn som påtvingats utanförskap och ensamhet i barndomen inte enbart kan få allvarliga 

konsekvenser i för stunden utan även påverkar personen i tonåren samt i vuxenlivet.
   

 

2.4 Blyga barn och språket  

 
Spere Evans, Henry, Mansell (2009) hänvisar i sin studie till Asendorf som menar att blyga 

barn avstår från sociala interaktioner på grund av underliggande social försiktighet som 

hämmar deras önskan att närma sig andra barn. Från tidig barndom till tonåren har blyghet 

samtidigt förknippats med socioemotionell missanpassning men detta gäller dock inte alla 

blyga barn. Individuella egenskaper relaterat till språk och kommunikativ kompetens kan 

hjälpa blyga barn att reducera potentiella negativa konsekvenser.  

Svårigheter med den verbala kommunikationen är ofta ett tecken på blyghet enligt Spere et al. 

(2009) och resultat visar på att blyga barn i jämförelse med icke- blyga barn presterar sämre i 

språktest samt använde ett mindre varierat ordförråd. En annan faktor som måste beaktas 

menar dessa författare är att ett blygt barn tenderar att prestera sämre på muntliga tester, då de 

måste tala, än på tester då de kan peka på en bild och svara.  Detta har sin grund i 

underliggande social försiktighet vilket även resulterar i att blyga barn har svårare att ta 

kontakt via talet med jämnåriga barn. Dock beror denna sociala svårighet till största del på en 

rädsla för att tala än på svårigheter i språk och kommunikation. Enligt Spere et al. innebär 

blyghet att ett barn besitter sämre kommunikativa färdigheter och att blyghet hos vissa barn 

kan minska då de blir mer familjära och bekväma i sin omgivning.  

Något som kan vara särskilt användbart för blygare barn i avseende att underlätta då det 

kommer till sociala kontakter menar Spere et al. är ett ökat ordförråd. Blyga barn har sämre 

strategiska färdigheter då det kommer till det sociala spelet med kamrater och är då mindre 

benägna att inkluderas i konversationer än andra barn. 
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Spere et al hänvisar vidare i sin studie till Asendorf som anser att verbalt mer kunniga barn 

har en fördel i att lättare tala med människor de inte känner och att tala i klassrummet, vilket 

senare kan leda till att minska sannolikheten till att bli socialt tillbakadragen och främja 

fortsatt positiv interaktion med kamrater och det sociala förtroendet.  

 

 

2.5 Att stödja det blyga barnet på förskolan 

I detta avsnitt redovisar vi olika teorier och forskning gällande pedagogens roll i relation till 

det blyga barnet på förskolan. De olika delar som vi tar upp belyser, hur pedagogen kan hjälpa 

det blyga barnet, vikten av självkänsla samt den pedagogiska miljön.  

 

2.5.1 Vad kan pedagogen göra?   
 
Coplan och Arbeau (2008) beskriver att lärarna spelar en viktig roll i barns liv, samt att 

lärarna kan hjälpa barn att bli mindre hämmade.  

Zimbardo (1982) menar att blyga barn behöver en lärare som är lyhörd för och vet hur de ska 

hantera blyghet. Läraren bör vara så personlig som möjligt mot barnet, hälsa och välkomna 

varje dag, fråga hur barnet mår, uppmärksamma förändringar, frisyr, kläder etc. Även Coplan 

och Arbeau påpekar att lärarna bör påminna sig själva om att vara lyhörda för blyga barns 

särskilda behov och vikten av att uppmärksamma förändringar för dessa barn, då de vanligtvis 

inte reagerar positivt på förändringar i rutiner. För att hjälpa blyga barn när det kommer till 

sådana situationer kan lärare förbereda barnen för att hjälpa till att minska deras inneboende 

nervositet som nya händelser kan ge. Att försöka inrätta en personlig relation med de blygare 

barnen är något som även Coplan et al. belyser. Detta kan man enligt dem göra genom att 

inleda diskussioner om deras familjer och deras erfarenheter utanför skolan. Dessa samtal kan 

hjälpa de blyga barnen att lita på sina lärare, vilket är en viktig del för att utveckla en nära och 

varm ”lärare - barn” relation.  

Evans beskriver enligt Coplan et al. att lärare tenderar att ställa blyga barn en hel del direkta 

frågor, och att sådana ”förhör” kan skrämma blyga barn eftersom det stärker deras bild av 

läraren som en auktoritet. Författarna framför vidare i sin studie i hänvisning till Evans att 

forskare under tre olika förhållanden har jämfört blyga barns prestanda under ”visa och 

berätta” på förskolan. I det första villkoret observerades lärarens normala interaktioner med 

barnen. I nästa fall där det var hög kontroll, skulle läraren ofta ställa barnen direkta frågor. I 

det sista fallet där det var låg kontroll skulle läraren använda indirekta personliga 

kommentarer för att upprätthålla konversationen. Forskarna fann att de blyga barnen använde 

mer ord och talade mer under det tillstånd som var lågt kontrollerat. Studiens resultat tyder på 

att blyga barn på bästa sätt uppmuntras till att prata oftare genom mer subtila och mindre 

befallande former. Lärare bör försöka att avstå från att kontrollera samtalen med blyga barn 

och använda samma varaktighet av ”väntetiden” mellan deras respons till blyga barns yttrande 

som de gör med icke blyga barn. 

Evans föreslår enligt Coplan et al. att lärare ska uppmuntra blyga barn att leka och spela spel 

där de är skyldiga att tala i tur och ordning. På detta sätt har blyga barn möjlighet att tala utan 

att komma i skymundan av mer pratsamma barn. Lärare ska berömma det blyga barnet för att 

det pratar, men för att inte dra mycket uppmärksamhet åt dessa barn kan läraren berömma det 

blyga barnet efter själva leken/spelet.   
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I barns lek med andra barn belyser Folkman och Svedin (2003) att det krävs en 

överrenskommelse om lekens utformning och att barnet då behöver förstå innebörden av de 

sociala lekreglerna, samförstånd, ömsesidighet och turtagning. Detta krävs för barnet ska få 

den sociala kompetens som behövs för att lättare kunna umgås tillsammans med andra barn. 

Författarna belyser även vikten av att som vuxen finnas där och hjälpa barnet att tro på sig 

själv, inge mod samt hjälpa barnet att komma underfund med de oskrivna sociala koder som 

underlättar i dess lek och samspel. Coplan och Arbeau hänvisar till Evans intervju med lärare 

för årskurs 1, angående deras strategier för att hjälpa blyga barn. Ett gemensamt förslag var då 

att ställa de blyga barnen frågor som de var säkra på att de kunde svara på, just för att bygga 

upp deras självförtroende.  

Något som kan vara till fördel för blyga barn enligt Coplan et al. är att läraren har ordning i 

barngruppen, då detta kan medföra att de blyga barnen kanske kan finna det mindre 

skrämmande att tala i klassen. Lärarna kommenterade även att andra barn ofta kunde avbryta 

de blyga barnen när de talar, så att lärarna föreslog därför att be om de tystare barnens svar 

innan frågan öppnades för resten av barngruppen. Coplan och Arbeau hänvisar till Brophy 

och McCaslin som anser att lärare bör uppmuntra blyga barn att interagera med andra barn i 

klassrummet. Målet för läraren är att ge en säker bas för blyga barn att ge sig ut för att 

utforska den sociala världen i klassrummet. Men eftersom ett blygt barn mer sannolikt 

kommer att motstå en sådan utforskning, kan de behöva en mild ”push”. Läraren kan hjälpa 

blyga barn genom att para ihop dem med de mer sociala och sällskapliga klasskamraterna.

   

 

2.5.2 Självkänsla  
 

Enligt Johnsson (2003) är behovet av god självkänsla och självrespekt ett av människans 

kanske starkaste behov. Att ha självkänsla är psykologiskt lika viktigt för oss som det 

fysiologiskt är viktigt för oss att äta och dricka. Det finns två vägar till självkänslan menar 

Jonsson. En där vi skaffar oss självvärdet, till exempel genom kompetens. Och en där 

självkänslan ges till oss av andra. Någon som utfört betydelsefull forskning om självkänslans 

utveckling hos barn är Harter. Hon menar enligt Jonsson att barns självkänsla till stor del är 

beroende av hur de upplever sin självkompetens. Den består till exempel av idrott och 

kognitiv kompetens. Även hon påpekar att det är viktigt som barn att vara omtyckt och socialt 

accepterad. 
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2.5.3 Pedagogiska miljöer  

 
Nordin-Hultman (2008) menar att det inte är av omgivningen ett barns personlighet skapas, 

utan barnet tar hela tiden på olika sätt gestalt i och genom de olika aktuella kontexterna och 

miljöerna. Ett barn inträder med nya sätt att vara i nya situationer, i relation till de miljöer, 

hinder och normer som olika miljöer och aktiviteter utgör. Ett barn är helt igenom en ” social 

varelse” då barn och omgivning, subjekt och objekt ses som sammanvävda och därmed kan 

ett barn aldrig bli, sedd, hörd eller förstås utanför ett socialt sammanhang. Nordin-Hultman 

menar vidare att man utifrån ett poststrukturellt perspektiv i större utsträckning kan tänka att 

problemen uppstår i barnens möte med förskolans och skolans organisations- och 

undervisningsform.  
 
Nordin-Hultman har i två avseenden kunnat betrakta ett bidrag till vad hon ser som ett 

pågående samtal om barns identiteter och relation till dess omvärld och till den pedagogiska 

verksamheten. Det första avseendet är ett försök att göra det möjligt att även i praktiken se de 

aktuella sammanhang och miljöer som barn handlar och iakttas i som betydelsefulla för deras 

sätt att vara och för hur de uppfattas. Nordin-Hultman menar att detta bidrag erbjuder en 

teoretisk möjlighet att istället flytta blicken från det som tros finnas i barnen av egenskaper, 

utvecklingsnivåer och tidigare erfarenheter till de läro- och utvecklingsmiljöer som barnen 

möter inne i förskolor och skolor.  
 
Det andra bidraget är att lyfta fram den konkreta iscensättningen av förskole- och skolrum 

som en central aspekt av den pedagogiska praktiken och undervisningen. Detta bidrag innebär 

att betrakta förskolor och skolor som sociala handlingsrum och fokusera på möjligheterna för 

alla barn att skapa intressanta sammanhang, få möjlighet att ta del av en engagerad relation 

samt finna meningsfulla aktiviteter.  
 
Vidare belyser Nordin-Hultman i sina undersökningar att det ensidigt är i barnen som 

orsakerna och förklaringarna till deras handlingar söks. Författaren menar att den pedagogiska 

verksamhetens utformning ses som given och i och med det blivit oförändrad, barnet däremot, 

betonar författaren, är den som istället få utsättas för observationer och förändringar. Vidare 

menar Nordin-Hultman att det inte heller finns något som tyder på att tendensen att 

individualisera processer och problem skulle minska, snarare riktar dagens utövare av 

utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner ännu större uppmärksamhet mot det 

enskilda barnet.  

 

Nordin-Hultman framför även att man på samma sätt kan tänka kring problem med 

koncentration, problem med det sociala samspelet eller uppmärksamhetsstörningar som även 

anses prägla allt yngre barn. Detta då förskolans pedagogik gett uppkomsten av begreppet, 

koncentration, också i samband med de yngre barnen, vilket inte naturligt framträder i barnet 

utan uppstår i mötet med det som finns och det som inte finns. Detta är effekter av vad 

förskolans och skolans pedagogik till stor del kan bidra till, istället för att minska och 

förebygga brister och problem som kan uppstå för barnet. 

 

 



12 
 

3. Metod   

 

 

3.1 Val av metod  

 
Undersökningen är gjord i form av litteratur studier samt intervjuer av åtta förskollärare. 

Litteraturstudierna är knutna till frågeställningarna och berör forskningsresultat angående 

blyghet samt hur pedagogen bör bemöta blyga barn. Intervjuerna berör förskollärares syn på 

blyghet hos barn samt hur de stödjer blyga barn på förskolan.   

 

De åtta informanterna i studien är alla behöriga förskollärare och arbetar på fyra olika 

kommunala förskolor. Vi valde att intervjua två förskollärare på varje förskola. Valet av 

informanter skedde utifrån den begränsade tid vi hade samt för att kunna få en inblick i hur 

olika förskollärare ser på blyghet hos barn. I vår studie har vi tagit hänsyn till de 

medverkandes anonymitet och därför kommer inte namn på de personer som intervjuats eller 

deras arbetsplatser att benämnas i studien.  

 

3.2 Procedur  

 
Vi kontaktade först förskolechefen på varje förskola för att informera denne om vår studie och 

fråga om denne kunde välja ut 2 förskollärare att intervjua. Dessa informanter fick själva 

avgöra var och när intervjun skulle äga rum. Intervjun genomfördes på respektive arbetsplats 

under arbetstid. Syftet med studien var inte att jämföra svaren utan att få mer kunskap i 

ämnet, blyghet hos barn. Vi började med att presentera forskningens syfte muntligt. 

  

Intervjun bestod av i förväg bestämda frågor (se intervjuguide, bilaga 1) om hur förskollärare 

ser på blyghet hos barn samt vad de kan göra för att stödja blyga barn på förskolan. För att 

underlätta för oss själva använde vi oss av en bandspelare för inspelning av samtalen, då detta 

gjorde att vi kunde vara mer säkra på att inte missa något viktigt under intervjuerna samt 

koncentrera oss bättre på vad som sades. Bandinspelningarna pågick mellan 8 och 15 minuter. 

Angående inspelningarna var vi var noga med att fråga om lov innan bandspelaren började 

spela in. Vårt arbete med intervjuerna gick enligt förväntan och samtliga förskollärare visade 

intresse och engagemang.  

 

Vi valde att skriva ned intervjuerna för att underlätta arbetet med vårt resultat, detta för att 

tydliggöra för oss själva vad var och en av förskollärarna svarat. Därefter valde vi att plocka 

ut delar från intervjuerna som gick att koppla till studiens syfte för att sedan genomföra en 

diskussion kring den informationen. I resultat delen har vi skrivit en sammanfattning av 

intervjuerna. Informanternas svar har sammanförts under studiens två frågeställningar. Detta 

för att få en mer sammanhängande uppfattning om förskollärares syn på blyga barn.

   

3.3 Etiska aspekter  
 

När vi tillfrågade informanterna om de ville medverka i studien tog vi hänsyn till 

individskyddskravet, som innefattar att individen som medverkar i forskningen ska skyddas 

från skada och kränkning. Samt informerades informanterna om de olika forskningsetiska 

kodexar som Vetenskapsrådet (2011) tagit fram, vilket är samlingar av regler för att handla 

etiskt. Dessa kodexar innefattar information om studien, deltagarnas samtycke, undvikande av 
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risker, publicering samt förvaring av material. Vi upplyste informanterna angående studiens 

syfte, deras och förskolans anonymitet, samt frivilligt deltagande och rätten att avbryta sin 

medverkan. Deltagarna informerades även om att materialet endast ska användas till 

undersökningens syfte samt att materialet inte kommer användas till något annat än studien.

  

 

4. Resultat  

 

4.1 Hur påverkar blyghet det sociala samspelet och 
språket hos barn?    

 

Det som några av förskollärarna ansåg vara en nackdel med blyghet hos barn var främst att 

det hämmar barnets utveckling i och med att dessa barn är tysta och inte kommunicerar samt 

att det blir svårare för barnet att komma in i en barngrupp.  

 

Samtidigt som tre av förskollärarna menade att blyghet hos barn inte är en fördel behöver det 

heller inte vara en nackdel, detta då barnet inte anförtror sig till alla personer samt att det till 

en viss del är naturligt med blyghet men att det krävs en balans mellan att hejdlöst kasta sig in 

i en otrygg situation och trygghet i att våga prova nya saker. En av förskollärarna uttryckte sig 

på detta sätt; ”alla barn har sina egna kvalitéer, man behöver inte vara mindre i sin 

personlighet eller kunna mindre för att man är blyg. Man kan sitta inne med mycket kunskap 

som man vill få fram men inte riktigt vågar. Jag tror att det kan finnas väldigt många talanger 

bakom de tysta barnen.” 

 

Angående om det blyga barnet fungerar olika beroende på om barnet befinner sig i fri lek eller 

i en styrd aktivitet ansåg fem av förskollärarna att ett blygt barn betraktade det som jobbigt 

med styrd aktivitet eftersom barnet kunde känna att det ställdes högre krav på dem samt att 

det blyga barnet kan känna att den styrda aktiviteten ger en större uppmärksamhet.  Två av sex 

förskollärare ansåg att den främsta fördelen med den fria leken var att det fanns större 

utrymme för det blyga barnet att själv bestämma vilken roll i leken de ville ta och att barnet 

därmed kan känna sig säker och trygg i den roll barnet väljer, att den fria leken sker mer på 

sina egna villkor. De tre andra förskollärarna menade dock att blyga betraktade den fria leken 

som jobbig. En av dessa förskollärare uttalade sig på detta sätt ”oftast är det svårare att gå in 

i fri lek, för att där måste du kunna konsten att kommunicera med andra och du måste kunna 

ge och ta för att inte bli den som hamnar längst ner på rangordningen”. Enligt dessa tre 

förskollärare fungerar den styrda aktiviteten lättare för att det blyga barnet då kan känna tillit 

och trygghet i att den vuxne styr och vet vad som kommer att ske.  

 

Vidare svarar samtliga förskollärarna att det för det blyga barnet kan ha betydelse för hur 

denne beter sig beroende på vilka barn som är i det blyga barnets närhet. Att vara tillsammans 

med likasinnade barn som inte heller tar så mycket plats och är mer försiktiga ansåg de flesta 

av förskollärarna att det blyga barnet skulle välja istället för att beblanda sig med starkare 

barn som tar mer plats. Att det blyga barnet hade någon slags relation till övriga kamrater 

menade en förskollärare även kunde påverka. En av förskollärarna menade att det blyga 

barnet generellt sett inte fungerade olika beroende på vilka barn som var i barnets närhet då 

denne har ett blygt barn på dennes förskola som fungerar bra samt kommunicerar med barnen, 

men inte med de vuxna.  
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Att det har betydelse vem pedagogen är för hur det blyga barnet beter sig var förskollärarna 

eniga om. Detta då många av förskollärarna menade att det handlar om personkemi, precis 

som det gör mellan vuxna människor. En av förskollärarna menade dock att det också kan 

bero på att själva miljön på förskolan känns otrygg och att barnet då tyr sig till vuxna, samt 

vikten av att alla pedagoger försöker att ha en relation till alla barn då detta skapar en större 

trygghet för barnet.  

 

 

4.2 Vilken betydelse kan pedagogerna och förskolan 
ha för det blyga barnet? 

 

Hur förskollärarna ser på det blyga barnet angående om det är i behov av särskilt stöd eller 

inte svarade samtliga att det blyga barnet var i behov av särskilt stöd i form av särskild 

uppmärksamhet. Samliga verkade även överrens om att det främst handlar om att den vuxne 

uppmärksammar och är medveten om det blyga barnet på förskolan. Genom denna 

medvetenhet bör pedagogerna arbeta kring att stödja barnet lite extra. En av förskollärarna 

menade att blyga barn kunde vara i behov av särskilt stöd samtidigt som denne ansåg att 

särbehandling av dessa barn inte bör förekomma då detta kan göra det svårare att få in barnet i 

barngruppen. En annan förskollärare ansåg att det rent praktiskt kan vara svårt att 

tillfredställa de blyga barnens särskilda behov även då denne ansåg barnen har rätt till det. 

 

Samtliga förskollärare menade att pedagogens roll för att hjälpa ett blygt barn, handlade 

mycket om att vara delaktig och uppmärksam. En av förskollärarna svarade att det var viktigt 

att vara med i leken för att se vad som sker för att senare underlätta i arbetet i att bygga på rätt 

nivå, då pedagogen bör se till varje individs behov. En annan förskollärare betonade vikten 

av att bekräfta och använda sig av ögonkontakt med barnet. En tredje förskollärare menade 

dock att pedagogen behöver vara medveten om att inte tvinga eller driva på för hårt i sitt 

arbete att reducera blygheten hos barnen, utan istället ”peppa” samt utmana barnet att våga ta 

för sig mer. Två av förskollärarna betonade även vikten av självkänsla, en av förskollärarna 

menade att ”man ser som sin uppgift att stärka barnets självkänsla och bilden av sig själv”. 

 

Majoriteten av förskollärarna använde sig inte av några speciella aktiviteter eller strategier i 

deras arbete med blyga barn på förskolan. Samtidigt som de ansåg att de inte hade några 

direkta strategier, menade en av förskollärarna att genom att låta det blyga barnet vara mer 

deltaktig i t.ex. förberedelser för aktiviteter kan skapa trygghet, i och med att veta vad som 

komma skall. Denne betonar även att det är av betydelse att en pedagog, då uppdelning i 

barnsgrupp sker, tänker på i vilken grupp detta barn hamnar i och varför samt vikten i att vara 

medveten om sitt syfte. En av pedagogerna menade att vikten av pedagogisk dokumentation 

även spelade en stor roll och menade ”vad kan det här barnet och vad behöver det 

utveckla?”. 

Förskollärarna var eniga om vad som är viktigt för det blyga barnet på förskolan. Att det 

blyga barnet inte ska behöva fastna i sin roll som blyg utan känna sig lika behandlad som 

andra barn, att det blyga barnet får känna sig delaktig, välkomnad, bra som man är, sedd och 

hörd på sina egna villkor samt erkänna att det blyga barnet existerar. En förskollärare 

betonade även vikten av att pedagogen är medveten om vad denne skapar, att det handlar om 

att både se det enskilda barnet men också helheten i gruppen för att få en trygghet i 

barngruppen. En annan förskollärare menar samtidigt att det är viktigt att en pedagog är 
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medveten om att dennes inflytande påverkar barn på olika sätt, och att de vissa gånger är 

nödvändigt att lämna över till en kollega som har lättare att få en relation till just detta barn. 

 

Hur påverkar förskolan det blyga barnet positivt respektive negativt?  En förskollärare anser 

att förskolan kan påverka det blyga barnet positivt genom uppmuntran, och genom att få 

barnet att kommunicera får barnet även hjälp med att våga mer. Denne menar även att det är 

negativt för barnet att påpeka dennes blyghet genom att låta barnet stå över vissa aktiviteter. 

Två av förskollärarna betonar det positiva i form av den sociala kompetensen förskolan kan 

erbjuda, där barnet får testa sina gränser, utvecklas och upptäcka saker som barnet kanske inte 

gör på samma sätt i sin hemmiljö. Någon förskollärare menar vidare att pedagogerna hjälper 

barnen att stärka sin självkänsla genom att ha en förhoppning om att stödja barnet så pass att 

barnet till slut kommer till en punkt då blygheten börjar lossna lite grann, förskolläraren 

menar att pedagogen kanske inte kan göra allt men att det är viktigt att se det som sin uppgift 

att i alla fall reducera blygheten. Negativa aspekter som en av förskollärarna ansåg kunde 

påverka barnet på förskolan var bland annat att det ofta är väldigt många människor på 

förskolor, framför allt många olika vikarier. En annan negativ faktor är om de vuxna på 

förskolan pushar för hårt eller om barnet försvinner i en stor barngrupp samt att det som 

pedagog krävs medvetenhet i vad man gör, detta i ett förebyggande syfte så att det blyga inte 

faller mellan stolarna. 
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5. Diskussion   

 
Under denna rubrik behandlas begrepp från studiens bakgrund som vi finner centrala i vår 

studie tillsammans med studiens resultat.  I detta avsnitt ställer vi teorin mot empirin samt 

diskuterar kring skillnader och likheter.     
 
5.1 Blyga barn och språket  

 
Intervjuerna visar att de negativa konsekvenser blyghet hos barn kan medföra är hämning av 

barnets utveckling i och med att barnet är tyst och inte kommunicerar, vilket i sin tur även kan 

medföra att det blir svårare för barnet att komma in i en barngrupp. Spere, Evans, Hendry & 

Mansell (2009) menar att blyga barns sociala svårigheter till största del beror på en rädsla för 

att tala och att detta beror på att blyga barn har en underliggande social försiktighet som 

resulterar i att de har svårare att ta kontakt via talet med jämnåriga.   

 

I detta sammanhang finner vi ett utav de svåraste utmaningar som en pedagog kan möta i och 

med blyghet hos barn, dvs. vad som krävs för att få blyga barn att kommunicera mer. 

Majoriteten av informanterna använde sig inte av några speciella aktiviteter eller strategier i 

deras arbete med blyga barn. Det finns en strategi vi finner intressant och som vi tror kan 

fungera, vilken är den Coplan och Arbeau (2008) framför i hänvisning till Evans. Stategin 

handlar om att uppmuntra blyga barn att leka och spela spel där de är skyldiga att tala i tur och 

ordning. Detta ger blyga barn möjlighet att tala utan att komma i skymundan av mer 

pratsamma barn. I sådana situationer bör pedagogen ge beröm till det blyga barnet. Enligt 

Zimbardo (1982) finner blyga människor det jobbigt med uppmärksamhet. Coplan och 

Arbeau menar därför att det kan vara bra att berömma det blyga barnet efter själva 

leken/spelet.  

 

Något som även kan vara särskilt användbart för blygare barn i avseende att underlätta då det 

kommer till sociala kontakter menar Spere et al. (2009) är ett ökat ordförråd då de menar att 

verbalt kunniga barn har en fördel i att lättare tala med människor, vilket i sin tur kan leda till 

att minska sannolikheten till att bli socialt tillbakadragen. Vi finner därför att en annan strategi 

kan vara att just öka det blyga barnets ordförråd. Detta anser vi kan ske genom exempelvis 

bokläsning, att visa bilder, eller spela spel som exempelvis memory. Då kan pedagogen visa, 

vara tydlig och tala om för barnet att t.ex. ”de där är en båt”, ”flickan dricker mjölk” 

”pojken är fyra år gammal”.       

 

 

5.2 Blyga barns sociala samspel   
 
Coplan, Schneider, Matheson, Graham (2010) beskriver att blyga förskolebarn i jämförelse 

med mer sällskapliga barn brister i social kompetens, samt att sociala sammanhang kan 

medföra ångest för blyga barn till den grad att den hindrar deras förmåga att interagera 

framgångsrikt med andra barn och vuxna. Fem av informanterna menade att blyga barn har 

svårt att skaffa sig kamrater och att komma in i en barngrupp. Vi anser att det sociala 

samspelet är en viktig och stor del av livet, vilket ett blygt barn kan ha svårigheter med. I vår 

studie vill vi belysa det och vill därför framföra vikten av att kunna fungera socialt samt 

vikten av att som barn kunna leka med sina kamrater. Jonsdottir (2007) förklarar att 

barnsrelationer till kamrater är viktig då denna relation är gynnsam för barns olika 
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utvecklingsprocesser. Barns etablering med kamrater är väsentlig då det är i barnens nära 

relationer som deras utveckling kring social förståelse sker och inte genom sociala situationer 

där rädsla, skuld och press har övertaget. Jonsdottir hänvisar även till Vygotsky som beskriver 

att det i och med kommunikation mellan människor och tankeprocesser, skapas ett lärande 

och att barn tillsammans med kamrater i konversationer och i lek utvecklar sitt kognitiva sätt 

att tänka. En fråga som dykt upp hos oss är vart det blyga barnet som har svårt att få en varm 

relation till förskolläraren samt till sina kamrater på förskolan hamnar om det saknas 

pedagoger som synliggör det blyga barnets situation?   

 

Då blyga barn kan ha svårigheter med just den sociala biten samt svårigheter med att leka 

med sina kamrater kan det i sin följd även ge upphov till utanförskap. Jonsdottir belyser detta 

och framför att studier visar på att ignorerade barn, dvs. barn som inte väljs som någons vän, 

av andra barn uppfattas som blyga och ointresserade av andra barn. Dessa barn blir avvisade 

av sina kamrater på så vis att de inte nämns av någon i gruppen.   

 

Hur kan pedagogen underlätta för det blyga barnet i sociala sammanhang, samtidigt som det 

kan vara till fördel i att reducera barnets blyghet? Att underlätta för blyga barn vid sociala 

sammanhang tror vi kan ske genom att pedagogen är uppmärksam kring vilka barngrupper det 

blyga barnet hamnar i. Fem av åtta informanter ansåg att ett blygt barn fann det lättare att 

samspela med barn som det känner sig mer jämspelt med. Detta på grund av att de ansåg att 

ett blygt barn vågar mer samt känner sig mer trygg vid likasinnade barn. I grupper där det är 

barn som är mer framåt och aktiva kan det blyga barnet dra sig undan.  En av informanterna 

menade att det är svårt för ett blygt barn att kliva fram i en grupp där det är många starka och 

mer sociala barn. Samtidigt påpekade denne informant att det även kan vara svårt att kliva 

fram i en grupp med många tystlåtna och försiktiga barn i och med att man då inte har någon 

förebild. Coplan et al. hänvisar till McCaslin som förklarar att ett bra sätt att hjälpa ett blygt 

barn kan ske genom att para ihop denne med ett mer socialt och sällskapligt barn. Vi tolkar att 

McCaslin ser detta som positivt för ett blygt barn då han, precis som informanten tror att det 

mer sällskapliga barnet kan bli som en förebild för det blyga barnet, dvs. att det blyga barnet 

kan lära sig av det ”oblyga” barnets sociala förmåga.     

 

Coplan et al förklarar att en annan strategi kan vara att ställa de blyga barnen frågor som 

pedagogen är säker på att barnet kan svara på, detta för att även bygga barnets självförtroende.

  

På frågan om det blyga barnet fungerar olika beroende på om barnet befinner sig i fri lek eller 

styrd aktivitet menade de flesta informanter att ett blygt barn betraktade det som jobbigt med 

styrd aktivitet eftersom barnet kunde känna att det ställdes högre krav på dem samt att det 

blyga barnet kan känna att den styrda aktiviteten ger en större uppmärksamhet.  Dessa 

informanter menade vidare att det i den fria leken fanns större utrymme för det blyga barnet 

att själv bestämma vilken roll i leken de ville ta och att barnet därmed kan känna sig säker och 

trygg i den roll han/hon väljer, att den fria leken sker mer på sina egna villkor.  

 

Coplan et al. (2010) beskriver att blyga barn på förskolan exempelvis kan titta på andra barn 

utan att gå med eller i leken och de tenderar att dra sig ur det sociala samspelet med kamrater 

under lek. Tre av informanterna betonade detta och menade att det är svårare att gå in i en fri 

lek just för att man måste kunna konsten att kommunicera, att kunna ge och ta för att barnet 

ska våga ta en plats som denne vill ha och känner sig trygg med. Dessa informanter ansåg att 

det blyga barnet i den styrda leken, kan känna tillit och trygghet i att den vuxne styr och vet 

vad som kommer att ske. Givetvis är alla barn olika, men eftersom blyga barn kan ha 

svårigheter med just den sociala biten finner vi att de förmodlige betraktar den fria leken som 
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svårare än den styrda aktiviteten.  

 

5.3 Pedagogens roll  

 

5.3.1 Trygghet  

 
Läroplanen beskriver att ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och 

känner trygghet i den” (Lpfö 98, utbildningsdepartementet 2010, s. 9).  

 

I och med att blyga barn ofta känner rädsla och oro som Larsson och Wisung (2005) betonar 

anser vi att en början i ett arbete med att hjälpa ett barn med dennes blyghet kan vara att inge 

känsla av trygghet. Vi menar trygghet på förskolan, bland barnen samt med förskollärarna. 

Det var en av informanterna som betonade vikten av trygghet. Angående detta menade hon att 

delaktighet och förberedelser är viktigt, vid exempelvis olika aktivteter. Hennes strategi var 

att förbereda barnet för en ny aktivitet genom att låta denne få vara med och plocka fram, 

samt ge förhands information, som hon själv uttalade sig; ”låta barnet känna att det har lite 

mer än de andra”. Enligt Coplan et al. reagerar blyga barn vanligtvis inte positivt på 

förändringar av rutiner. De betonar därför även dem vikten av att förbereda dessa barn för att 

hjälpa dem att minska deras inneboende nervositet som nya händelser kan ge. Enligt 

Zimbardo (1982) är uppmärksamhet av förändringar viktigt för blyga barn. Genom att 

tillsammans med barnet samtala kring barnets liv och erfarenheter utanför skolan, som att 

exempelvis samtala kring familj anser Coplan et al. vara ett sätt för pedagogen att inrätta en 

varm relation med det blyga barnet. De menar att dessa samtal kan hjälpa och stödja det blyga 

barnet att känna tillit till pedagogen.    

 

 

5.3.2 Självkänsla     
 
Zimbardo menar att blyghet ofta går hand i hand med låg självkänsla. Vi vill därför även 

belysa att arbetet kring de blyga barnens självkänsla är en central del. Folkman och Svedin 

(2003) framför vikten av att som vuxen finnas där och hjälpa barnet att tro på sig själv och 

inge mod.  

 

Informanterna menar att den pedagogiska verksamheten kan bidra till ökad självkänsla genom 

att få det blyga barnet att kommunicera mer och att detta ska leda till att barnet vågar ta för sig 

i större utsträckning, samt att självkänslan även stärks i och med den sociala kompetensen. Då 

resultat tyder på att blyga barn på bästa sätt uppmuntras till att prata genom mer känsliga och 

mindre befallande former från läraren (Coplan och Arbeau) är det viktig att vara uppmärksam 

på sin pedagogiska roll i arbete med blyga barn. Då kommunikationen ska bidra till att barnets 

sociala kompetens stärks och därmed självkänslan, tydliggör det vilken stor betydelse språket 

och kommunikationen har.   

   

Harter har utfört betydelsefull forskning om självkänslans utveckling hos barn. Hon menar 

enligt Jonsson (2003) att barns självkänsla till stor del är beroende av hur de upplever sin 

självkompetens och att den består till exempel av idrott och kognitiv kompetens. Två av de 

fem informanterna betonar den sociala kompetensen förskolan kan erbjuda, där barnet får 

testa sina gränser, utvecklas och upptäcka saker som barnet kanske inte gör på samma sätt i 

sin hemmiljö. När barnet är hemma kanske det aldrig får testa sina gränser och kanske är 

mycket själva.  
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5.3.3 Särskilt stöd  

 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, utbildningsdepartementet 2010) står det att barn som 

befinner sig i svårigheter av olika slag, ska ges stimulans och särskilt stöd av arbetslaget.   

 

En utav informanterna poängterade blyga barns behov av särkilt stöd, samtidigt som denne 

ansåg att det heller inte bör ske någon särbehandling av barnet. För att ge det blyga barnet 

särskild uppmärksamhet utan att särbehandlas, anser vi att det krävs en medvetenhet hos 

personalen i form av tankeprocesser kring konkreta arbetstekniker i förhållande till det blyga 

barnet. I och med pedagogens medvetenhet anser vi att personalgruppen kan uppmärksamma 

utan att särbehandla det blyga barnet. Dock ställer vi oss frågan om det i specifika fall skulle 

vara nödvändigt att det blyga barnet har tillgång till en ”egen” pedagog som har tid att, 

planera och strukturera upp tydliga individuella mål som det blyga barnet genom utveckling 

ska nå för att reducera sin blyghet? Då vi tror att blyghet många gånger är en begränsning för 

barnet, kanske det skulle behövas en diskussion kring just blyga barn för att tydliggöra att 

dessa barn har behov av särskilt stöd samt att de ska få det stöd de behöver. En diskussion 

kring vilken kunskap pedagoger på förskolan har kring just blyghet är även det något som vi 

anser skulle behövas diskuteras mer samt tas på ett större allvar.    

En av de åtta informanterna menade att det gäller att börja bygga på rätt nivå då även de blyga 

barnen är olika och att det därmed krävs att pedagogen ser till varje individs olika behov. Vi 

finner precis som denne informant, att det är viktigt att inte ”klumpa” ihop de blyga barnen 

utan vara medveten om att barns blyghet och behov kan se olika ut. En annan av 

informanterna beskrev t.ex. att det på dennes arbetsplats fanns ett blygt barn som kände sig 

mer bekväm tillsammans med barnen än med de vuxna. Zimbardo betonar detta och menar att 

blyghet skiljer sig mellan människor då vissa kan uppleva blyghet endast i vissa situationer 

medan andra kan vara allmänt försynta, samt att det även finns de människor som upplever en 

konstant känsla av ängslan. Även då pedagogen bör se till varje barns olika behov och 

förutsättningar menar vi precis som en av informanterna, att pedagogen måste vara medveten 

om att inte tvinga eller driva på barnet för mycket i arbetet att reducera blygheten. Pedagogen 

bör istället genom uppmuntran och positiv förstärkning få barnet att utveckla sin förmåga att 

våga utmana sig själv.  

Vi anser att strategier, planering och tydliga mål är väsentligt rent generellt i den pedagogiska 

verksamheten men framförallt då det gäller arbetet med barn som är i behov av extra 

stöd/uppmärksamhet från pedagogerna. Enligt oss skulle det vara av positiv mening om ett 

barn som hämmas av sin blyghet i relation med kamrater, fick en tydlig utvecklingsplan 

grundad på barnets grad av blyghet där det framgår vad just detta barn behöver utveckla och 

utmanas inför. Då en utvecklingsplan utformats för det blyga barnet, tror vi att det skulle 

underlätta och tydliggöra för pedagogerna både i arbetet med det blyga barnet, men även i ett 

senare perspektiv då uppföljning över målen ska göras för att se vad barnet har utvecklat och 

inte. Detta för att se om pedagogernas strategier för just detta barn fungerar samt om 

pedagogerna behöver ändra strategi.  

 

Trots förskollärarnas goda exempel, som samtliga överrensstämmer med teorin, menar vi att 

det utifrån de svar vi fick klart framgick att det saknades tydliga strategier och långsiktig 

planering. Vi anser att det brister i den pedagogiska verksamheten då detta saknas, då vi 

betraktar dessa barn vara i behov av kontinuerligt och enhetligt arbetssätt där utvecklingsplan 

samt mål inkluderade angående blygheten bör finnas med.  
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Samtidigt som vi menar, att blyga barn bör få en mer detaljerad och långsiktigt planering med 

olika mål inkluderade för sin blyghet, menar Nordin-Hultman (2008) däremot att det läggs för 

mycket uppmärksamhet på barnet istället för på förskolan och skolans verksamhet då det 

kommer till hur barnet beter sig och varför. Författaren anser att det istället bör läggas mer 

fokus på att möjliggöra de aktuella miljöer och sammanhang som barnen befinner sig i och 

handlar, som väsentliga för barnens sätt att betes sig och uppfattas.  

Vi menar precis som Nordin-Hultman att pedagoger och den pedagogiska verksamheten inte 

enbart kan se ”problemet” hos det enskilda barnet, utan även måste se till miljöns utformning 

och vad som kan förändras där för att barnen ska få en så positiv utveckling som möjligt.
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6. Slutsats  

 

I denna studie har vi jämfört teori och empiri och belyst eventuella brister som vi menar finns 

i det praktiska arbetet. Relationen mellan barn och lärare är något som teorin tagit upp som 

väsentlig. Då det blyga barnet oftast behöver en vuxen som genom att uppmärksamma barnet 

utan att göra det för mycket eller på fel sätt, ger barnet en känsla av att denne är viktig, sedd 

samt delaktig i gruppen, på sina egna villkor.  Då självkänslan är något som byggs upp tidigt 

hos individen är förskolan en plats där barn och speciellt blyga barn, behöver pedagoger som 

insett vikten av självkänsla. Vi menar vidare att den vuxne i den pedagogiska verksamheten 

utgör en viktig roll i och med medvetenhet och syfte i sitt pedagogiska arbete med blyga barn 

samt att arbeta i förebyggande mening. Teorin klargör även vilken av det sociala samspelet 

mellan barn, att det är i relation till jämnåriga kamrater som barns sociala utveckling tar fart, 

framförallt självkänslan.  

 

Studien visar på att förskolan och förskollärare har stor betydelse för det blyga barnet. I och 

med att förskolan är en plats där man är bland människor i princip hela tiden och en plats där 

man med hjälp av förskollärare kan testa sina gränser, utmana sig själv och i och med detta 

stärka självkänslan och reducera blygheten.  

 

En stor och viktig anledning till varför pedagoger bör stödja blyga barn så gott det går i att 

försöka reducera bort blygheten är just för att det finns barn som faktiskt inte mår bra på 

grund av sin blyghet då de ofta känner rädsla och oro, samt att det finns barn som får olika 

svårigheter på grund av sin blyghet så som sociala svårigheter. Forskning har visat att blyghet 

hos barn även kan ge framtida konsekvenser i livet. Enligt Coplan et al. kan konsekvenserna 

vara problem som är relaterade till skolan, akademiska svårigheter och skolvägran. Blyghet i 

tonåren och vuxenlivet kan resultera i känslor av ensamhet, depression, lägre självkänsla, ett 

mindre aktivt socialt liv och förseningar i vuxenlivet, såsom arbetsrelaterade prestationer, 

äktenskap och föräldraskap.   

 

Det vi kommit fram till är att förskollärarnas svar många gånger överrensstämde med vad 

teorin tog upp. Trots detta såg vi en brist i att förskollärarnas arbete med det blyga barnet, 

kändes ”omedvetet medvetet” . Med detta menar vi att förskollärarna samtidigt som många 

inte ansåg sig inneha strategier av olika slag, svarade en förskollärare att denne använde, 

förberedelse, i sitt arbete med blyga barn.  Vi menar att fastän förskollärarna använde sig av 

strategier, inte såg sig göra det, vilket gör vår tolkning till en ”omedveten medvetenhet” i 

förskollärarnas arbete med blyga barn. För att ha möjlighet att på längre sikt kunna analysera, 

reflektera samt planera för det blyga barnets utveckling bör förskolorna vara mer tydliga i 

detta, kring arbetet med blyga barn. 
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7. Vidare forskning  

 

Coplan och Armer (2005) menar att framtida forskning bör undersöka den roll som andra 

delar av barns språkliga samt kommunikativa kompetens utgör.  Vidare hänvisar författarna 

till Mc Croskey som menar att även om barnet har den verbala förmågan behöver inte det 

innebära att barnet har det lätt att kommunicera med andra. Man kan alltså vara vältalig utan 

att besitta en god kommunikation med andra människor.  

 

Forskning till stor del har handlat om konsekvenserna av blyghet i barndomen. Men forskning 

bör även fokusera mer kring, samt utveckla utvärderingsprogram som är särskilt utformade 

och riktade för att möta blyga barns behov. Vi måste fortsätta att öka medvetenheten hos 

föräldrar, lärare, psykvården och sjukvården med de utmaningar som blyga barn möter i 

skolan Coplan och Arbeau (2008).  

 

Vi håller med om att det behövs en vidare forskning kring medvetenhet, planering samt ett 

mer kontinuerligt arbete kring de blyga barnen i förskola och skola. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

Anser du att ett blygt barn kan vara i behov av särskilt stöd? Motivera ditt svar. 

 

Motivera om du finner något positivt eller negativt med blyghet hos barn. 

 

Beter sig det blyga barnet olika beroende på vem pedagogen är? 

 

Beter sig det blyga barnet annorlunda beroende på vilket/ vilka barn som befinner sig i dennes 

närhet? 

 

Anser du att blyga barn fungerar olika beroende på om barnet befinner sig i fri lek eller i en 

styrd aktivitet? Om ja, motivera. 

 

Vad kan du som pedagog göra för att hjälpa ett blygt barn? 

 

Använder du dig av några speciella aktiviteter eller strategier? 

 

Vad anser du är viktigt för det blyga barnet i den pedagogiska verksamheten? 

 

Kontaktar ni föräldrarna när det kommer till blyga barn? Hur förmedlar ni det då? 

 

På vilka sätt tror du att förskolan kan påverka det blyga barnet positivt respektive negativt? 

 

 

 

 


